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Vårträff för ett  
Kärnkraftsfritt Bottenviken 
i Skellefteå lördag 26 april 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken inbjuder alla intresserade till en Vårträff i Skellef-
teå lördag den 26 april. Syftet med träffen är att väcka debatt och engagera fler i arbe-
tet med att stoppa bygget av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki på finska sidan Bottenviken. 
Träffen blir ett viktigt arbetsmöte för att diskutera hur vi ska gå vidare för att stoppa 
kärnkraftverket. 
 
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken arbetar för en hållbar framtid med 100 % förnybar 
energi. Vi vill samarbeta för en kärnkraftsfri värld.  
 
Lördagens program börjar med att vi träffas ca 10.00 i IOGT-lokalen som ligger centralt 
i Skellefteå. Efter lunch går vi till Möjligheternas torg där det 13.00 blir en manifestation 
för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. Vi har stora förhoppningar att det ska bli en massiv 
demonstration som når fram till finska beslutsfattare och allmänhet. Därefter går vi till-
baks till IOGT-lokalen för att lyssna på Åsa Moberg som berättar om sin nya bok. 
 

Preliminärt program  
 
10.00 Samlas för fika i IOGT-lokalen i Skellefteå 
 
10.30 Aktuella frågor för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken 
 
12.00 Sopplunch till självkostnadspris 
 
13.00 Manifestation för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken  
 på Möjligheternas torg i Skellefteå 
 
14.00  Författaren Åsa Moberg berättar om sin nya bok ”Ett extremt  dyrt 
 och livsfarligt sätt att värma vatten”. Diskussion. Plats: IOGT-lokalen 
 
15.00 Hur går vi vidare? Diskussion och beslut  
 
Ca 16.00 Avslutning 
 
 

Praktiska frågor 
 

Kostnader: Det kostar inget att vara med på Vårträffen men deltagarna måste själva 
stå för resor och mat 
 

Anmälan görs senast onsdag 24 april på denna länk: 
http://doodle.com/bzirxkxcmpbpnveg eller till Seiko Matsuda, seikom@live.jp    
Ange eventuella allergier. 
 

För frågor om Vårträffen kontakta nätverkets Skellefteågrupp 
 

Seiko Matsuda, 070-573 71 73, seikom@live.jp 
Rolf Granstrand, 070-266 87 23, rolf.granstrand@gmail.com 
Inger Westman, 070-292 09 68 
Marianne Björk, 070-243 11 29 
 

För frågor om nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kontakta 
Lena Lagerstam, 072-2352 567 lena.lagerstam@telia.com  
 

Välkomna! 
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